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Voorwoord 
 
Voor u ligt het onderzoeksrapport: ‘Sportbeoefening & behoefte onderzoek Meppel Actief 2016’.  
Met het onderzoeksrapport wil sportteam Meppel Actief inzichtelijk maken wat het sportbehoefte 
en beweeggedrag van basisschoolkinderen uit de groepen 5 t/m 8 in de gemeente Meppel is. Dit 
onderzoeksrapport is geschreven in het kader van de verdiepende beroepsstage (VBS)  voor de 
opleiding sport & management aan Hogeschool Windesheim Zwolle. Van oktober 2015 tot en met 
juli 2016 ben ik bezig geweest met het onderzoek en het schrijven van deze rapportage 
 
Dit onderzoeksrapport is geschreven in opdracht van mijn stage bedrijf, sportteam Meppel Actief. 
Samen met mijn stagebegeleider Stefan Oostra is de hoofddoelstelling ontwikkeld. In mijn 
stageproces heb ik mijzelf ontwikkeld als sportmanager en andere inzichten gekregen in het 
vakgebied van de sportmanager.  
 
Bij deze wil ik graag mijn begeleiders bedanken voor de fijne begeleiding en ondersteuning tijdens 
mijn stageperiode. Daarnaast wil ik alle schooldirecties, leerkrachten en basisschoolkinderen 
bedanken die hebben deelgenomen aan het onderzoek. Zonder medewerking van de basisscholen en 
kinderen had ik dit onderzoeksrapport niet kunnen ontwikkelen. 
 
Ook wil mijn overige collega’s binnen sportteam Meppel Actief bedanken voor de fijne 
samenwerking.  
 
Jarron de Lange 
Meppel, 21 juni 2016 
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Sportteam Meppel Actief 
April 2016, Meppel – door Stefan Oostra.  

 

Het onderzoeksrapport ‘Sportbeoefening en behoefte onderzoek Meppel Actief 

2016’ is in opdracht van sportteam Meppel Actief uitgevoerd door stagiair Jarron de 

Lange. De combinatiefunctionarissen van sportteam Meppel Actief zijn tevreden over 

de rapportage. De resultaten zijn toepasbaar in praktijksituaties en vormen goede 

input voor volgende kalenderjaren van sportteam Meppel Actief. 

 

Sportteam Meppel Actief is het team van combinatiefunctionarissen sport in de gemeente Meppel. 

De functionarissen zijn werkzaam in de sectoren buurt, onderwijs en sport en organiseren, 

begeleiden en voeren diverse sportactiviteiten uit. Daarnaast geeft sportteam Meppel Actief, indien 

gewenst, een impuls aan het lokale bewegingsonderwijs en zorgen voor een passend sport- en 

beweegaanbod in de wijk. De combinatiefunctionarissen Stefan Oostra, Gerrit Griffioen en Liane van 

Elp zijn te herkennen aan hun oranje trainingspakken. 

 

Met als doelstelling om jeugd meer en blijvend te laten sporten en bewegen zijn de 

sportfunctionarissen in verschillende sectoren actief. Zo worden er sporttoernooien georganiseerd in 

bijna alle schoolvakanties, worden er structurele wijksport activiteiten georganiseerd, ondersteunen 

ze sportverenigingen en worden alle basisscholen in de gemeente Meppel bezocht met verschillende 

sport en beweegprogramma’s. Op deze manier zijn de oranje sportambassadeurs een gezicht voor de 

Meppeler jeugd en laten ze zien dat sport en bewegen leuk, gezond en belangrijk is! 

 

Ook werkt de combinatiefunctionaris veelvuldig samen met sportverenigingen. Zo worden er 

themabijeenkomsten met onderwerpen zoals positief coachen, meer vrijwilligers in kortere tijd en 

omgang met speciaal gedrag georganiseerd voor bestuurders, trainers/coaches en andere 

betrokkenen. Ook wordt er in samenwerking met sportverenigingen invulling gegeven aan 

sporttoernooien die veelal worden georganiseerd in schoolvakanties voor kinderen van het 

basisonderwijs. 

 

Voor de combinatiefunctionarissen van sportteam Meppel Actief is het onderzoek een belangrijk 

instrument voor het samenstellen van de komende jaarprogramma’s. Daarnaast kan er 

terugkoppeling naar opdrachtgever de gemeente Meppel worden gedaan. Met de resultaten en 

uiteindelijke aanbevelingen heeft sportteam Meppel Actief input voor komende kalenderjaren. Ook 

kan er een uitgebreide schets per school en deelgebied in de gemeente Meppel worden gemaakt. In 

het onderzoek worden thema’s als sportparticipatie, bekendheid van sportteam Meppel Actief, 

sportinteresse en fiets, buitenspeel, tv, computer en game gedrag onder een vergrootglas gelegd. 

 

Middels deze weg willen wij Jarron de Lange bedanken voor zijn inzet, doorzettingskracht en het 

uiteindelijk prachtige document! 

 

Stefan Oostra 

E-mail  soostra.cf.meppel@sportdrenthe.nl 

Telefoon 06 13702656 

Facebook www.facebook.com/sportteammeppelactief  
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Samenvatting 
 
In de samenvatting worden de belangrijkste onderzoeksresultaten opgesomd. Het onderzoek is 
afgenomen op 15 basisscholen in de gemeente Meppel. In totaal hebben 1.560 kinderen een digitale 
vragenlijst ingevuld.  
 
Sportgedrag 
83% van de ondervraagde kinderen doet aan sport binnen een sportvereniging. De grootste groep 
van deze kinderen beoefenen hun sport 3 keer per week. De resterende kinderen die niet aan sport 
doen in verenigingsverband, hebben het grootste gedeelte aangegeven opzoek te zijn naar een leuke 
sport (58%). 20% van de kinderen geeft een andere redenen aan waarom ze niet sporten in 
verenigingsverband. 
 
Bekendheid/Deelname Meppel Actief 
99% van de ondervraagde kinderen is bekend met sportteam Meppel actief en de activiteiten die 
worden georganiseerd in de gemeente Meppel. De meerderheid van de kinderen (80%) heeft 
deelgenomen aan de activiteiten op het schoolplein. 10% van de kinderen heeft deelgenomen aan de 
woensdagmiddag activiteiten. De woensdagmiddag activiteiten worden in verhouding met andere 
activiteiten het minst bezocht door de ondervraagde kinderen. Als de kinderen hebben gesport met 
sportteam Meppel Actief hebben zij dit het vaakst 1 tot 5 keer of 6 tot 10 keer gedaan. Er is een 
kleine groep kinderen die wel bekend is met sportteam Meppel Actief, maar nog nooit heeft 
deelgenomen aan een activiteit. 
 
Vervoer naar school 
83% van de ondervraagde kinderen geeft aan dat ze wel eens op de fiets naar school gaan. Dit 
betekend dat ze ter minste één keer per week met de fiets naar school gaan. Van de kinderen die 
niet op de fiets naar school gaat (overig 17%), heeft 58% aangegeven dat zij lopend naar school gaan. 
25%  van de kinderen wordt met de auto gebracht. 
 
Specifiek beweeggedrag 
In het onderzoek is het specifieke beweeggedrag van kinderen met betrekking tot buitenspelen en 
sedentair gedrag onderzocht. Uit onderzoek is gebleken dat de meerderheid van de ondervraagde 
kinderen (26%) 7 keer per week aan het buitenspelen is. 32% (meerderheid) van de kinderen doet dit 
1 tot 2 uur per dag. 
 
Als we kijken naar het sedentaire gedrag van kinderen, blijkt dat de meerderheid (39%) 1 tot 2 uur 
per dag spendeert aan televisie kijken, computeren en/of gamen. 
 
Sportinteresse 
Ondervraagde kinderen hebben hun sportinteresse in het onderzoek weergegeven met individuele 
top 5. Uit onderzoek blijkt dat voetbal de meest populaire sport is. Andere sporten die als populair 
worden gezien zijn boogschieten, klimmen, survival en hockey 
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1. Inleiding 
 
Sportteam Meppel Actief is het team van combinatiefunctionarissen in de gemeente Meppel en is 
vanaf het schooljaar 2010-2011 bezig om sport te stimuleren onder kinderen van het basisonderwijs. 
Met dit onderzoek wil sportteam Meppel Actief achterhalen wat het beweeggedrag en 
sportbehoefte van de basisschooljeugd in de gemeente Meppel is. Met de resultaten kan sportteam 
Meppel Actief de beweegprogramma’s afstemmen op de wensen en behoefte van de doelgroep. In 
het onderzoek wordt gesproken over 5 verschillende wijken. Scholen zijn gekoppeld aan een wijk, zie 
hieronder omschreven: 
 
Koedijkslanden/Bergierslanden: CBS het Kompas, OBS Sprinkels & SBO Reestoeverschool 
Oosterboer: OBS de Tolter, CBS de Akker, de Anne Frankschool & OBS de Oosterboerschool 
Haveltermade: OBS de Woldstroom, CBS de koningin Beatrixschool & KC Talent 
Meppel Centrum: KC Stadskwartier, KBS de Plataan & Calvijnschool 
Nijeveen: OBS de commissaris Gaarlandt & CBS de Wel 
 

 
Afbeelding 1 Ligging van de vijf wijken in de gemeente Meppel 

De ligging van de vijf wijken in Meppel staan aangegeven in afbeelding 1. De wijk in het oranje is 
Nijeveen, de wijk in het paars is Haveltermade, de wijk in het groen is Oosterboer, de wijk in het 
blauw is Meppel Centrum en de wijk in het rood is Koedijkslanden/ Bergierslanden. De kleuren voor 
de wijken worden verder in het onderzoek op dezelfde wijze gebruikt. 
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1.1 Aanleiding van Onderzoek 
 
Sportteam Meppel Actief wil kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van de basisscholen uit de gemeente 
Meppel stimuleren om meer en/of blijvend te laten sporten en bewegen.  Met het onderzoek wil 
sportteam Meppel Actief in kaart brengen wat het beweeggedrag van kinderen is. Daarnaast worden 
sportwensen, behoeften en kansen in kaart gebracht voor het programma van de 
combinatiefunctionarissen voor de komende jaren. 

1.2 Doel van het onderzoek 
 
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen over de sportbeoefening en behoefte van 
basisschoolkinderen uit de groepen 5 t/m 8. Aan de hand van de gegevens kan sportteam Meppel 
Actief een passend aanbod samenstellen voor de basisscholen in het jaar 2016/2017. Daarnaast krijgt 
sportteam Meppel Actief inzicht in het beweeggedrag van de basisschoolkinderen. De gegevens die 
uit dit onderzoek naar voor komen, kunnen gebruikt worden voor en door verenigingen, 
basisscholen, de gemeente Meppel en andere samenwerkingspartners. Elke school krijgt een 
factsheet toegestuurd met de gegevens van hun eigen school, zo kan er gekeken worden hoe ze 
ervoor staan op het gebied van sport en bewegen.  
 
Het onderzoek is geslaagd als het sport en beweeggedrag en sportbehoefte van kinderen in de 
gemeente Meppel in kaart gebracht kan worden. Daarnaast wordt weergegeven hoe de gemeente 
Meppel ervoor staat op het gebied van het sport en beweeggedrag van de jongste inwoners.  

1.3 Vraagstelling 
 
 

 

 
Naast de hoofdvraag, zijn er meerderen deelvragen ontwikkeld; 
 
 1. Wat is het sportgedrag van de kinderen? 

o Aan welke sport doen kinderen? 
o Doen kinderen aan meerdere sporten? 
o Waarom doen kinderen niet aan sport? 
o Hoe vaak sporten kinderen per week? 

2. Wat is de bekendheid en deelname van sportteam Meppel Actief? 
o Wat is de bekendheid van sportteam Meppel Actief? 
o Welke activiteiten van sportteam Meppel Actief worden het vaakst bezocht? 
o Hoe vaak wordt er met sportteam Meppel Actief gesport? 

3. Hoe gaan kinderen naar school toe? 
o Hoe vaak gaan kinderen op de fiets naar school? 
o Als kinderen niet met de fiets gaan, hoe gaan ze dan? 

4. Wat is het specifieke beweeggedrag van de kinderen? 
o Hoe vaak per week spelen kinderen buiten? 
o Hoelang spelen kinderen buiten per dag? 
o Wat is het sedentair gedrag van kinderen? 

5. Wat is de sportinteresse van de kinderen? 
o Welke sporten vinden kinderen leuk om te beoefenen? 

Wat is de sportbeoefening en behoefte van basisschoolkinderen uit de 
groepen5 t/m 8 in de gemeente Meppel? 
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2. Methode 
 
Er is in dit onderzoek gekozen voor een kwantitatief onderzoek. De enquêtes zijn digitaal afgenomen. 

2.1 Onderzoeksdoelgroep 
 
De totale onderzoekspopulatie van dit onderzoek bestaat uit alle basisschoolkinderen uit de groepen 

5 t/m 8 in de gemeente Meppel.  De uitgebreide beschrijving van de doelgroep staat beschreven in 

bijlage 1. Er is gekozen om ieder basisschoolkind in de groepen 5 t/m 8 te ondervragen en dit niet 

steekproefsgewijs te doen. Op deze manier is er een hogere betrouwbaarheid van de uiteindelijke 

resultaten. 

De toermalijn heeft niet deelgenomen aan het onderzoek. Op KC Stadskwartier is, op verzoek van de 

school, wel steekproefsgewijs onderzoek afgenomen 

2.2 Methoden 
 
De toegepaste methode in dit onderzoek is een digitale vragenlijst voor alle basisschoolkinderen uit 

de groepen 5 t/m 8 in de gemeente Meppel. De vragenlijst is terug te vinden in bijlage 2. De vragen 

zijn zoveel mogelijk gebaseerd op vorige onderzoeken, zodat resultaten vergeleken kunnen worden.  

 Het onderzoek is verdeeld over 6 hoofdthema’s; 

- Algemene gegevens 

- Sportgedrag 

- Bekendheid / deelname sporttean Meppel Actief activiteiten 

- Vervoer naar school 

- Specifiek beweeggedrag 

- Sportinteresse 

2.3 Betrouwbaarheid 
 
Betrouwbaarheid is een eerste vereiste voor elk succesvol onderzoek en wijst naar de consistentie 

van de resultaten. Betrouwbaarheid kan beïnvloed worden door verschillende factoren, zo zijn er ook 

potentiële bedreigingen in dit onderzoek (Gratton, Robinson, & Jones, 2011). Het tijdstip, aanpak 

gegevensverzameling, de omgeving en verkeerde interpretaties in de vragenlijst kunnen de 

betrouwbaarheid verlagen.  
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2.4 Procedures 
 
Alle basisscholen in de gemeente Meppel zijn telefonisch en via e-mail benaderd voor het afnemen 

van de vragenlijsten.  In Bijlage 3  is de planning van de afname per school weergegeven. De 

combinatiefunctionarissen en andere stagiairs hebben meegeholpen met afname van de 

vragenlijsten.  Op deze manier was er goede begeleiding bij het invullen van de vragenlijsten en 

konden kinderen eventueel individueel begeleid worden. 

2.5 Analysemethoden 
 
De onderzoeksresultaten zijn in grafieken en tabellen weergegeven. Veel grafiek zijn per school en/of 

wijk ontwikkeld en weergegeven. Daarnaast worden de uitkomsten vergeleken met landelijke cijfers 

en eerder afgenomen onderzoeken van sportteam Meppel actief. 
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3. Resultaten 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek weergegeven. De hoofdstukken zijn 
verdeeld naar aanleiding van de hoofdthema’s. In het onderzoek wordt gebruikt gemaakt van ‘N’ (‘N’ 
staat voor het aantal respondenten die meegenomen zijn in de betreffende berekening). N=1560 is 
het totaal van alle respondenten in dit onderzoek. Alle basisschoolkinderen die hebben deelgenomen 
aan het onderzoek worden in de resultaten beschreven als respondenten. In de grafieken wordt er 
met kleuren gewerkt, zie eerder omschreven in de inleiding. 

3.1 Algemene gegevens 
 
Groep 
Van de totaal 1560 respondenten, is groep 7 het best vertegenwoordigt met 451 kinderen (28%). 
Groep 5 is met 340 kinderen (22%) in het schooljaar 2015/2016 de groep die het minst 
vertegenwoordigt is in de gemeente Meppel. 
 
      N=1560 

 
Figuur 1 Aantal kinderen per groep       

Geslacht 
Uit figuur 2 blijkt dat meisjes in de groepen 5, 7 en 8 in de meerderheid zijn, ten opzichte van het 
aantal jongens. In groep 6 zijn de jongens in de meerderheid. In totaal zijn 52% van de vragenlijsten 
ingevuld door meisjes en 48% door jongens. 
 
                 N=1560 

 
Figuur 2 Aantal kinderen per groep en geslacht 

 

340

370
451

399 Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Totaal

Jongen 160 189 206 193 748

Meisje 180 181 245 206 812

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900



 
10 

School en Wijk 
In figuur 3 is het aantal schoolgaande kinderen per wijk in de gemeente Meppel uit de groepen 5 t/m 
8 weergegeven. Uit deze gegevens blijkt dat Koedijkslanden/Bergierslanden met 41% de meest 
schoolgaande kinderen heeft in de gemeente Meppel en Haveltermade met 12% het minst aantal 
schoolgaande kinderen. 
 
                  N=1560 

 
Figuur 3 Aantal kinderen per wijk 

OBS Sprinkels en CBS het kompas hebben veruit de meeste leerlingen in de gemeente Meppel (zie 
figuur 5). KC Talent heeft het minst aantal leerlingen in het schooljaar 2015-2016. 
 
                N=1560 

 
Figuur 4 Aantal kinderen per school 
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3.2 Sportgedrag 
 
Sportgedrag totaal 
In figuur 5 is het aantal kinderen weergeven die sporten in verenigingsverband. 84% van de 
respondenten sport bij één of meerdere sportverenigingen. 16% van de kinderen doet niet aan sport. 
In figuur 11 is een grafiek weergegeven waarom kinderen niet aan sport doen. 16% van de 
respondenten doet aan twee sporten in verenigingsverband. 2% van de ondervraagde kinderen doet 
aan 3 of meer sporten in verenigingsverband.  
 
          N=1560 

 
Figuur 5 Sportgedrag van kinderen 

 
Sportgedrag per wijk 
Uit figuur 6 blijkt dat 69% van de kinderen uit de wijk Haveltermade sport binnen een 
sportvereniging. De verhouding tussen niet sportende kinderen en kinderen die wel aan sport doen 
licht het dichtst bij elkaar in de wijk Haveltermade. In de wijk Nijeveen is het aantal sportende 
kinderen bij een sportvereniging 92%. De verhouding tussen niet sportende kinderen en wel 
sportende kinderen ligt hier het verst uit elkaar.   
 
           N=1560 

 
Figuur 6 Sportgedrag per wijk 
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Sportgedrag per school 
In figuur 7 is het sportgedrag van kinderen op alle basisschool in de gemeente Meppel weergegeven. 
De verhouding tussen kinderen die lid/geen lid van een sportvereniging zijn, ligt op SBO de 
Reestoeverschool het dichts bij elkaar.  
 
                      N=1560 

 
Figuur 7 Sportgedrag per school 

 
Sportgedrag geslacht. 
De gegevens in de figuren 8.1 en 8.2 wijzen uit dat er minimaal verschil is tussen jongens en meisjes 
als het gaat om sporten in verenigingsverband.  Het percentage jongens dat sport in 
verenigingsverband ligt met 85% net iets hoger dan het aantal sportende meisjes 82%. 
 
       N=812                    N=748 

 
Figuur 8.1 Sportgedrag meisjes 

 
Figuur 8.2 Sportgedrag jongens 
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Sportgedrag per groep 
In figuur 9 is het sportgedrag per klas weergegeven. Kinderen uit groep 8 zij procentueel gezien het 
meest lid van een sportvereniging (89%).  
 
                        N=1303 

 
Figuur 9 Sportgedrag per groep 

 
Sportbeoefening 
In de figuren 10.1 t/m 10.6 is de sportbeoefening per week te zien. In de figuren zijn de gegevens per 
wijk weergegeven en het totaal van alle wijken. Uit figuur 10.6 blijkt dat de grootste groep kinderen 
hun sport of meerdere sporten 3 keer per week beoefenen. 2% van de kinderen beoefend 6 keer per 
week hun sport of meerderen sporten. Als er wordt gekeken naar de figuren 10.1 t/m 10.5 is te zien 
dat in elke wijk kinderen hun sport het vaakst 3 keer per week beoefenen. In de wijk Haveltermade 
beoefend er ook een grote groep kinderen 1 keer per week hun sport (36%). 59% van alle kinderen 
beoefend hun sport 3 keer per week of meer.  
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                                                                                N=177 

Figuur 10.1 Sportbeoefening Meppel Centrum  

 

                                                                              N=284 

Figuur 10.2 Koedijkslanden/Bergierslanden 

                                                                            N=522 

Figuur 10.3 Sportbeoefening Oosterboer 

                                                                              N=196 

Figuur 10.4  Sportbeoefening Haveltermade 

                                                                            N=124 

Figuur 10.5  Sportbeoefening Nijeveen 

                                                                         N=1303 

Figuur 10.6 Sportbeoefening Totaal 
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Redenen waarom kinderen niet sporten 
Van de 257 kinderen die niet aan sport doen, is 58% nog opzoek naar een leuke sport. 20% van de 
kinderen geeft een andere reden aan, dan de genoemde keuzes. De redenen ‘waar ik woon zijn geen 
leuke sporten’ en ‘door ziekte of blessure’ zijn allebei met 2% de minste genoemde redenen.  
 
                            N=257 

 
Figuur 11 Redenen waarom kinderen niet sporten 

 
Welke Sport 
In onderstaand overzicht zijn verschillende gegevens weergegeven over de sporten die kinderen in 
de gemeente Meppel beoefenen. In figuur 12 is het totaal aangegeven aan welke sport(en) kinderen 
doen. Als je naar de grafiek kijkt dan zie je dat voetbal (506 kinderen) er met kop en schouders boven 
uitsteekt. Naast de grafiek staat het totaal en van elke wijk een top 5 van welke sporten het meest 
wordt beoefend. Opvallend is dat in elke top 5 turnen / gymnastiek terugkomt.  
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                 N=1303 

 
Figuur 12 Aan welke sport doen de kinderen 
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Top 5 Nijeveen: 
1. Voetbal 
2. Korfbal 
3. Paardrijden 
4. Turnen / Gymnastiek 
5. Volleybal, Skaten / Skeeleren en                         
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3.3 Bekendheid / Deelname 
 
Bekendheid 
Uit onderzoek blijkt dat 99% van de 1560 kinderen sportteam Meppel Actief kent. 1% hiervan kent 
sportteam Meppel Actief niet.  
 
                  N=1560 

 
Figuur 13 Bekendheid Meppel Actief 

 
Deelname activiteiten 
In figuur 14 staan activiteiten beschreven die door sportteam Meppel Actief worden georganiseerd. 
Aan de activiteiten op het schoolplein hebben de meeste kinderen deelgenomen (80%). Aan de 
woensdagmiddag activiteit hebben het minst aantal kinderen deelgenomen (10%).  
 
           N=1492 

 
Figuur 14 Deelname aan de activiteiten van Meppel Actief 
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Deelname activiteiten per wijk 
In figuur 15 is de deelname van de activiteiten per wijk in kaart gebracht.  In de grafiek is te zien dat 
kinderen in alle wijken het vaakst hebben deelgenomen aan de activiteiten op het schoolplein. De 
woensdagmiddag activiteiten zijn het minst bezocht. Dit komt ook overeen met figuur 14. 
  
                            N=1492 

 
Figuur 15 Deelname aan activiteiten van Meppel actief per wijk 

Aantal keren gesport bij Meppel Actief 
Uit onderzoek blijkt dat kinderen in de gemeente Meppel het vaakst 1-5 keer en 6-10 keer met 
sportteam Meppel Actief hebben gesport. 68 kinderen heeft nog nooit met sportteam Meppel Actief 
gesport (4%). In figuur 13 is te zien dat 17 kinderen sportteam Meppel Actief niet kennen. 51 
kinderen geven aan sportteam Meppel Actief wel te kennen, maar nog nooit hebben deelgenomen 
aan een activiteit. 
 
                         N=1543 

 
Figuur 16 Hoe vaak met Meppel Actief gesport 
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3.4 Vervoer naar school 
 
Fietsende kinderen 
In figuur 17 is het aantal kinderen weergegeven, die op de fiets naar school gaan. 83% van de 
kinderen gaat wel eens met de fiets naar school. 17% van de kinderen heeft aangegeven nooit met 
de fiets naar school te gaan. 
 
          N=1560 

 
Figuur 17 Kinderen die op de fiets naar school gaan 

 
Fiets naar school per wijk 
72% van de kinderen in de wijk Haveltermade gaan wel eens met de fiets naar school. Procentueel 
gezien ligt deze wijk lager dan het percentage in andere wijken van de  gemeente Meppel. In de wijk 
Nijeveen ligt het percentage fietsende kinderen het hoogst, namelijk 92%.  
 
            N=1560 

 
Figuur 18 Fiets naar school per wijk 

 

 

 

83%

17%

Ja

Nee

265

177

130

529

197

51

34

51

111

15

0 100 200 300 400 500 600

Oosterboer

Meppel Centrum

Haveltermade

Koedijkslanden/Bergierslanden

Nijeveen

Nee

Ja



 
20 

Andere wijze 
Van de 262 kinderen die niet op de fiets gaan, gaat het grootste gedeelte lopend naar school (58%). 
25% van de kinderen wordt met de auto naar school gebracht. 
 
              N=262 

 
Figuur 19 Kinderen die op een andere wijze naar school gaan 

 

 
Hoe vaak per week met de fiets 
Het merendeel van de kinderen (63%) gaat 5 keer per week met de fiets naar school. 37% van 
kinderen gaat 4 keer per week of minder met de fiets naar school. 
 
            N=1298 

 
Figuur 20 Hoe vaak per week met de fiets 
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3.5 Specifiek beweeggedrag 
 
Buitenspelen per week 
De meerderheid van de kinderen speelt 4 keer per week of meer buiten (74%).  24% van de kinderen 
speelt drie keer per week of minder buiten. 2% van de respondenten speel nooit buiten. 
 
               N=1560 

 
Figuur 21 Buitenspelen per week (Totaal) 

 
Buitenspelen per week per wijk 
Wat opvallend is in figuur 20 is dat er in iedere wijk een stijging is te zien wat betreft het 
buitenspeelgedrag per week. Het merendeel van de kinderen speelt 7 keer per week buiten. 
 
            N=1560 

 
Figuur 22 Overzicht buitenspelen per week per wijk 
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In het onderstaande overzicht is te zien dat kinderen in de wijk Koedijkslanden/Bergierslanden het 

vaakst 7 keer per week buitenspelen. 82% van de kinderen speelt 4 keer per week of meer buiten in 

de wijk Nijeveen en scoort hiermee hoger dan het totaal, zoals is weergegeven in figuur 21 (74%). 

 

 

 

 



 
23 

                                                                              N=316 

Figuur 23.1 Buitenspelen per week Oosterboer 
 

                                                                              N=211 

Figuur 23.2 Buitenspelen per week Meppel Centrum 
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Figuur 23.3 Buitenspelen per week Haveltermade 
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Figuur 23.4 Buitenspelen per week 
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                                                                              N=212 

Figuur 23.5 Buitenspelen per week Nijeveen 
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Buitenspelen per dag 
In figuur 21 is te zien dat kinderen het vaakst 1 tot 2 uur buitenspelen (32%). 37 kinderen (2%) geef 
aan nooit buiten te spelen. 
 
                N=1560 

 
Figuur 24 Buitenspelen per dag (Totaal) 

 
In onderstaande figuur is het ‘buitenspelen per dag’ per wijk uitgesplitst is. De gegevens per wijk 
lijken erg veel op elkaar waardoor er geen grote verschillen zijn waar te nemen.  
 
                      N=1560 

 
Figuur 25 Buitenspelen per dag per wijk 
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TV/DVD, computeren, gamen per dag 
In onderstaande grafieken is weergegeven hoelang kinderen per dag TV, computeren en gamen. Uit 
figuur 23 blijkt dat 612 kinderen (39%) dit gedrag meer dan  uur per dag vertonen.  
 
                    N=1560 

 
Figuur 26 TV/DVD, computeren, game gedrag per dag (totaal) 

 
In figuur 24 is het sedentaire gedrag van kinderen per wijk weergegeven. In de grafiek is te zien dat 
er voor elke wijk een piek zit bij 1 tot 2 uur per dag. 30% van kinderen in de wijk Meppel Centrum 
vertonen meer dan twee uur per dag sedentair gedrag, waarmee zij lager scoren dan andere wijken. 
 
                      N=1560 

 
Figuur 27 computeren, game gedrag per dag per wijk 
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3.6 Sportinteresse 
 
De respondenten mochten in het onderzoek een persoonlijke top 5 van sporten maken. In figuur 27 

is duidelijk te zien dat voetbal de meest populaire sport is. 607 kinderen hebben voetbal genoemd als 

populaire sport. Naast de totale grafiek, is er voor iedere wijk een specifieke top 5 gemaakt. 

Opvallend feit is da kinderen survival, klimmen en freerunning vaak hebben genoemd, terwijl dit 

onbekendere sporten zijn. 
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            N=1560 

 
Figuur 28 Sportinteresse totaal 
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4. Conclusies en aanbevelingen 
 

4.1 Conclusie 
 
Vanuit sportteam Meppel Actief wordt om de drie jaar een soortgelijk onderzoek gedaan naar 
sportbeoefening en behoefte van kinderen van het basisonderwijs in de gemeente Meppel. In het 
jaar 2016 zijn alle wijken meegenomen in het onderzoek. In het jaar 2012/2013 zijn in het onderzoek 
niet alle wijken meegenomen. Sportteam Meppel Actief wil de lijn die nu is aangehouden doorzetten 
in volgende onderzoeken. In het onderzoek kwam de volgende vraagstelling naar voren: 
 
 
 

 

 
In de gemeente Meppel zijn 5 wijken en 16 basisscholen. Alleen de Toermalijn heeft niet 
deelgenomen aan het onderzoek. In het onderzoek zijn 6 thema’s benoemd. 
 

- Algemene gegevens 
- Sportgedrag 
- Bekendheid / Deelname Meppel Actief 
- Vervoer naar school 
- Specifiek beweeggedrag 
- Sportinteresse 

 
Per onderwerp worden conclusies getrokken en worden vergelijkingen gemaakt ten opzichte van 
voorgaand onderzoek. Op deze manier wordt er onder anderen een beeld geschetst van het effect 
van de combinatiefunctionaris sport in de gemeente Meppel. 
 
1. Wat is het sportgedrag van de kinderen? 
De kinderen in de gemeente Meppel scoren hoog als het gaat om sporten in verenigingsverband. 
84%  van de 1560 kinderen sport in verenigingsverband. Het grootste gedeelte van de kinderen die 
niet aan sport doen in verenigingsverband, is nog op zoek naar een sport. De laagst scorende wijk als 
het gaat om sportbeoefening in verenigingsverband is de wijk Haveltermade met 69%. De hoogste 
scorende wijk is Nijeveen met 92%. Als kinderen aan sport doen, wordt dit het vaakste drie keer in de 
week gedaan. De sportdeelname van jongens en meisjes in de gemeente Meppel is vrijwel gelijk. 
Jongens (85%) sporten in verhouding iets meer dan meisjes (82%) in verenigingsverband. 
 
De fitnorm geeft aan hoe vaak en hoe lang iemand intensief moet bewegen om de cardiovasculaire 
conditie op peil te houden (hart, bloedvaten en longen): minimaal 3 keer per week 20 minuten zwaar 
intensief bewegen. De kinderen sporten het vaakst drie keer per week of meer waardoor het 
grootste gedeelte van de kinderen aan de fitnorm voldoen. 
 
Als de resultaten van het onderzoek uit 2012/2013 vergelijken worden met dit onderzoek van nu, 
dan is er een stijging wat betreft het aantal sportende kinderen in verenigingsverband te zien. In 
2012/2013 was dit 80% en in 2015/2016 is dat 84%. Er is dus een kleine stijging als het gaat om 
sportende kinderen in verenigingsverband.  
 
 

Wat is de sportbeoefening en behoefte van basisschoolkinderen uit de 
groepen5 t/m 8 in de gemeente Meppel? 
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2. Wat is de bekendheid en deelname van Meppel Actief? 
Van alle kinderen die aan het onderzoek hebben deelgenomen kent 99% sportteam Meppel Actief. 
De activiteiten ‘activiteiten op het schoolplein’ en ‘sporttoernooien’ zijn het meeste bezocht door 
kinderen. De woensdagmiddag activiteiten zijn minder bekend onder de kinderen. Er is geen 
specifieke wijk waar grote verschillen zijn in de uitkomsten. Kinderen die met sportteam Meppel 
Actief hebben gesport hebben dit het vaakst 1 tot 5 keer of 6 tot 10 keer gedaan.  
 
In het onderzoek van 2012/2013 was de bekendheid van sportteam Meppel Actief 97%. Dit betekend 
dat de bekendheid  van sportteam Meppel Actief met 2% is toegenomen.  
 
3. Hoe gaan kinderen naar school toe? 
83% van de kinderen gaat 1 keer per week of meer met de fiets naar school. Van de 83% gaat de 
grootste groep 5 keer per week met de fiets naar school  (63%). Kinderen die niet op de fiets gaan, 
gaan het vaakst lopend naar school of worden gebracht met de auto.  
 
4. Wat is het beweeggedrag van de kinderen? 
Van het totaal aantal kinderen spelen de meeste kinderen 7 keer per week buiten (26%). Alleen is er 
ook nog een groot aantal kinderen dat 3 keer per week of minder buiten speelt. Als de kinderen 
buitenspelen doen ze dit het vaakst 1 tot 2 uur per dag.  
 
Daarnaast is er gekeken hoelang kinderen computeren, tv kijken en of gamen. De meerderheid van 
de kinderen besteed 1 tot 2 uur per dag aan computeren, tv kijken en/of gamen. Opvallen is dat een 
groot gedeelte van de kinderen dit 2 tot 3 uur en zelfs drie uur of meer (39%) per dag vertoond. 
Televisie/dvd kijken, computeren en gamen valt onder sedentair gedrag. Onder sedentair gedrag 
wordt gedrag verstaan met een erg laag energieverbruik zoals zitten en liggen. Sedentair gedrag 
verhoogt het risico op ziekte en sterfte onafhankelijk van de hoeveelheid lichaamsbeweging een 
persoon heeft. Volgens de norm sedentair gedrag mogen kinderen en jongeren van 4-17 jaar in hun 
vrije tijd niet langer dan twee uur per dag besteden aan televisie/dvd kijken, computeren en gamen. 
Dit betekend dat 612 kinderen van de 1560 kinderen te lang doet aan Televisie/dvd kijken, 
computeren en gamen. Dit is dus 39% van het totaal aantal kinderen dat heeft deelgenomen aan het 
onderzoek. 
 
5. Wat is de sportinteresse van de kinderen?  
In figuur 25 is een overzicht weergeven van de sporten die door kinderen het meest interessant 
worden ervaren. Voor elke wijk is een top 5 gemaakt om specifiek weer te geven welke sport het 
meest interessant/populair is. Voetbal staat in alle wijken op nummer 1. Daarnaast staan klimmen, 
survival en boogschieten ook hoog in de top 5 lijsten. 
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4.2 Aanbevelingen 
 

1 Woensdagmiddagactiviteit 

De woensdagmiddagactiviteit ook wel WoMi genoemd blijkt minder bekend te zijn onder kinderen 

uit de gemeente Meppel. De activiteit is in 2015 in het leven geroepen, maar blijkt nog niet bij 

iedereen bekend te zijn. De laatste maanden is het aantal deelnemers aan de activiteit gegroeid. Met 

de sportinteresse lijsten van kinderen kan sportteam Meppel Actief populaire sporten koppelen aan 

WoMi’s in het nieuwe schooljaar 2016-2017. Op deze manier kan er gericht worden ingespeeld op de 

interesse van kinderen uit de gemeente Meppel. 

Ik wil sportteam Meppel Actief aanbevelen om in te spelen op de top 5 van sportinteresse van 

kinderen uit de gemeente Meppel. De top 5 is input voor de organisatie van  WoMi’s voor het 

komende schooljaar. Op nummer drie staat bijvoorbeeld klimmen. In de topsporthal staat een 

klimwand, waar sportteam Meppel Actief gebruik van zou kunnen maken. Kinderen hebben 

aangegeven dit interessant te vinden waardoor ik verwacht dat er veel kinderen zich zullen 

aanmelden. Naast de klimwand kunnen er ook andere klim activiteiten worden georganiseerd. Denk 

hierbij aan oefenvormen waar de nadruk ligt op kracht, lenigheid en het maken van knopen.  

2. Na schoolse sport activiteit 

De bekendheid van de naschoolse sport activiteit kan in de verschillende wijken vergroot worden. 

Door de praktijkervaringen die ik heb opgedaan en aan de hand van de gegevens, zie ik vaak dat de 

zelfde kinderen meedoen aan de wijksport. Vaak hebben de kinderen een netwerk opgebouwd in de 

wijk en gaan ze gezamenlijk naar de wijksport. Kans is om het netwerk te vergroten in iedere wijk, 

waardoor ook nieuwe/meer kinderen mee gaan doen aan de wijksport activiteiten. 

Een voorbeeld om de bekendheid te vergroten , is door bijvoorbeeld een buddy middag te 

organiseren. Iedere deelnemer neemt iemand mee die bijna niet of nog nooit aan de naschoolse spot 

activiteiten heeft meegedaan. De kinderen kunnen kijken of zij het leuk vinden om hier aan mee te 

doen en eventueel vaker naar de activiteit komen. Op deze manier kan het netwerk worden 

vergroot. 

3. Sportgedrag Haveltermade/Reestoever 

Uit het onderzoek blijkt dat de wijk Haveltermade en de Reestoeverschool lager scoren dan het 

landelijk gemiddeld als het gaat om sporten in verenigingsverband. Als er wordt gekeken naar de wijk 

Haveltermade is er een stijging van 12% te zien ten opzichte van de resultaten uit 2012-2013 

Ik wil sportteam Meppel Actief aanbevelen om door te gaan met het bestaande naschoolse sport 

programma in Haveltermade. In Haveltermade wordt 2 keer in de week gesport. In alle andere 

wijken wordt dit 1 keer per week gedaan. Met de organisatie van de wijksport, kan de overstap naar 

een sportvereniging worden verkleind. 
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Via de website leergeld.nl/meppel kunnen kinderen uit gezinnen met financiële problemen, ook in 

aanmerking komen voor een lidmaatschap binnen een sportvereniging. Sportteam Meppel Actief kan 

de website bij ouders en kinderen onder de aandacht brengen en kinderen doorverwijzen naar een 

contactpersoon van de stichting. 

4. Sedentair gedrag 

De norm voor sedentair gedrag is dat kinderen in leeftijd van 4 t/m 17 jaar niet langer dan 2 uur per 

dag besteden aan televisie/dvd kijken, computeren en gamen. Toch doen 39% van de kinderen uit de 

gemeente Meppel dit langer dan 2 uur per dag. Sportteam Meppel Actief kan door bijvoorbeeld 

informatieavonden voor ouders organiseren, dit thema / problematiek onder de aandacht te 

brengen.  

5. Sportinteresse + doorverwijzing naar sportvereniging (en) of contactpersonen 

In de resultaten is er een overzicht weergegeven van de sportinteresse van kinderen. Sportteam 

Meppel Actief weet welke sportactiviteiten kinderen interessant en/of leuk vinden. De aanbeveling 

die ik aan sportteam Meppel Actief wil geven is om de resultaten te delen met verenigingen. 

Verenigingen kunnen mogelijk inspelen op de gegevens. 58% van de kinderen die niet lid is van 

sportvereniging zoekt nog een leuke sport, waardoor hier een kans ligt voor sportverenigingen.  
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Bijlage 

Bijlage 1 Kenmerken doelgroep 
 
Kinderen van 7 Jaar: 

 weet hij het verschil tussen links en rechts; 

 wordt hij voorzichtiger; 

 kan hij zich beter inleven in de gevoelens van anderen; 

 heeft hij vriendjes en vriendinnetjes; 

 kan hij boodschappen onthouden; 

 kan hij droom en werkelijkheid van elkaar scheiden; 

 beseft je kind dat iemand die dood is nooit meer terugkomt. 
 
De leeftijd van 7 jaar wordt beschouwd als een scharnierleeftijd (Delfos). Het leven van je kind voor 

en na die leeftijd is fundamenteel verschillend. Zodra je kind kan lezen en schrijven, komt hij in de 

wereld van de volwassenen terecht. Het denken van je kind verandert behoorlijk: hij kan nu zo 

abstract denken dat hij anders naar het leven en de wereld gaat kijken. Rond 7 jaar ontwikkelt ook 

het geheugen van je kind. Hij leert strategieën te gebruiken om dingen te onthouden. 

Kinderen van 8 jaar: 

 begrijpt hij de verschillende geldwaarden van munten en briefjes; 

 weet hij de datum en de maanden van het jaar; 

 kan hij samengestelde opdrachten uitvoeren; 

 vindt hij kinderen van het andere geslacht maar stom; 

 wordt hij zich bewust van zijn plaats tegenover anderen, en van onze plek als mensen in het 
heelal. 

 
Kinderen van 9 jaar: 

 slaapt hij 10 tot 12 uur per nacht; 

 kan hij geld wisselen tot een euro; 

 houdt hij vaak van lezen; 

 is hij beschermend naar een jonger broertje of zusje; 

 heeft hij hechte vriendschappen; 

 kan hij zelf oversteken; 

 maakt hij zich druk over de klimaatverandering of dierenleed. 
 
Kinderen van 10 jaar: 

 kan hij kritiek leveren op een absurde uitspraak; 

 heeft hij een oordeel over moeilijke problemen; 

 krijgt hij belangstelling voor leden van het andere geslacht. 
 

Kinderen van 11 jaar: 

 slaapt hij 8 tot 10 uur per nacht; 

 is hij sterk op kinderen van zijn eigen leeftijd gericht; 

 heeft hij al redelijk wat zelfkennis; 

 is hij sociaal voelend; 
 

Kinderen van 12 jaar: 

 is hij meer naar binnen gericht;    is hij bezig met seksualiteit; 

 kan hij dwars, lusteloos, negatief of labiel zijn;  krijgt ze belangstelling voor jongens. 
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Bijlage 2 Handleiding vragenlijst 
 

In de vragenlijsten zitten 10 vragen verwerkt. De vragen 4,5 en 6 zijn ook nog onderverdeeld in 

deelvragen. Als de vragenlijsten afgenomen worden op de verschillende scholen is het van belang 

om vooral bij de kinderen van de groepen 5 en 6 de vragenlijsten klassikaal af te nemen. 

Voordat je begint met het afnemen van de vragenlijst  is het belangrijk om uit te leggen waar het 

voor is en waar de vragen over gaan.  Uitleggen aan de kinderen dat wij een sportonderzoek doen. 

Deze stappen kunnen door de kinderen zelf gedaan worden of door ons. Ligt er ook even aan bij 

welke school het is en wat dan de beste manier is. 

Het afnemen van de vragenlijst: 

Stap 1:  

Ga naar www.meppelactief.nl. 

Stap 2:  

Klik op het item sport 

Stap 3: 

Klik nu op sportteam Meppel actief deze staat in de paarse balk bovenin. 

Stap 4:  

Als je wat naar beneden gaat zie je een plaatje van een professor als je hierop klikt kom je bij de 

vragenlijst.  

Stap 5: 

Het afnemen van de vragenlijst. Hierbij moet rekening gehouden worden per school en hoeveel 

tablets er aanwezig zijn.  Neem de vragenlijst goed door en weet welke vragen er gesteld kunnen 

worden. 

Stap 6: 

Als de vragenlijst volledig is ingevuld kan deze worden verzonden door de kinderen. Als iedereen 

klaar is, de kinderen bedanken voor het invullen van de vragenlijst. 

 

 

 

 

 

http://www.meppelactief.nl/
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1. Op welke school zit jij? 

o CBS de Wel       
o OBS Commissaris Gaardlandt 
o CBS de koningin Beatrixschool 
o OBS de Woldstroom 
o KC Talent 
o OBS Oosterboerschool 
o Anne Frankschool 
o OBS de Tolter 
o CBS de Akker 
o KC Stadskwartier 
o KBS de Plataan 
o Calvijnschool 
o Toermalijn 
o CBS het Kompas 
o OBS Sprinkels 
o SBO Reestoeverschool 

  

Er zijn 16 scholen waar de kinderen een keuze uit kunnen maken. Op het moment dat de vragenlijst 

wordt afgenomen kan je de kinderen erop wijzen dat zij die school aan moeten klikken. 

  

2. In welke groep zit jij? 

o Groep 5 
o Groep 6 
o Groep 7  
o Groep 8 
 

3. Ben jij een jongen of een meisje? 

o Jongen 
o Meisje 

 

4. Doe je aan sport bij een sportvereniging? 

o Ja (Ga verder na vraag 4a en 4b)  Geef duidelijk aan naar welke  
o Nee (Ga verder na vraag 4c)   vraag de kinderen moeten! (A,B,C) 

 

4a. Aan welke sport doe jij? 

In de vragenlijst staat een lijst met ongeveer 50 sporten en de optie anders waar eventueel kinderen 

een sport kunnen invullen die nog niet in de lijst staat. De kinderen kunnen maximaal 3 sporten 

aanvinken 
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4b. Hoe vaak sport je bij deze vereniging(en)? 

o 1 keer per week 
o 2 keer per week 
o 3 keer per week     Voorbeeld noemen! 
o 4 keer per week 
o 5 keer per week 
o 6 keer per week 
o 7 keer per week 

 

4c. Waarom doe jij niet aan sport? 

o Ik zoek nog naar een leuke sport 
o Ik heb er geen tijd voor 
o Ik vind sporten niet leuk 
o Sport is te duur 
o Door ziekte of blessure 
o Waar ik woon zijn geen leuke sporten 
o Anders? 

 

Nieuwe pagina in de vragenlijst 

5. Ken jij Meppel Actief? 

o Ja      Geef duidelijk aan naar welke 
o Nee      vraag de kinderen moeten! (A,B) 

 

5a. Met welke activiteit(en) heb jij van Meppel Actief mee gedaan? 

o Naschoolse sportactiviteiten (Wijksport) 
o Activiteiten op het schoolplein 
o Sporttoernooien      Activiteiten benoemen  
o Donderdag Meppeldagen 
o Woensdagmiddag activiteiten (WoMi) 
o Overige activiteiten 

 

5b. Hoe vaak heb jij met Meppel Actief gesport? 

o Nooit 
o 1-5 keer 
o 6-10 keer       Refereren naar vraag 5a 
o 11-20 keer 
o Meer dan 20 keer 
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Nieuwe pagina in de vragenlijst 

6. Ga jij wel eens met de fiets naar school? 

o Ja (Ga verder met vraag 6a)  Geef duidelijk aan naar welke 
o Nee (Ga verder met vraag 6b)  vraag de kinderen moeten! (A,B) 

 

  

6a. Hoe vaak ga je met de fiets naar school? 

o 1 keer per week 
o 2 keer per week 
o 3 keer per week 
o 4 keer per week 
o 5 keer per week 

 

6b. Je gaat niet op de fiets naar school. Hoe ga je dan naar school? 

o Lopend 
o Met het openbaar vervoer 
o Wordt gebracht met de auto 
o Met speciaal vervoer 

 

7. Hoe vaak in de week speel je buiten? 

o Ik speel nooit buiten 
o 1 keer per week 
o 2 keer per week 
o 3 keer per week 
o 4 keer per week    Voorbeeld noemen: Wat is buitenspelen? 
o 5 keer per week   Sport bij een vereniging is niet buiten spelen 
o 6 keer per week 
o 7 keer per week 

 

8. Hoelang speel je buiten per dag? 

o Ik speel nooit buiten 
o 0 tot 30 minuten 
o 30 tot 1 uur 
o 1 tot 2 uur 
o 2 uur of meer 

 

 

 

 



 
37 

9. Hoeveel uur per dag besteed jij aan tv/dvd kijken, computeren en gamen? 

o Ik kijk of doe nooit aan tv/dvd kijken, computeren en gamen 
o minder dan 1 uur per dag 
o 1 tot 2 uur per dag 
o 2 tot 3 uur per dag 
o Meer dan 3 uur per dag 

 

10. Welke sport lijkt jou leuk om te doen? 

Hier staat ook een lijst met ongeveer 50 sporten waar de kinderen er 5 moeten kiezen die ze leuk 

vinden. 

Het mag een sport zijn waar je al op zit maar mag ook een andere zijn. 
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Bijlage 3 Planning 
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Bijlage 4 Grafieken 
 

Afbeelding 1: Ligging van de vijf wijken in de gemeente Meppel 

Algemene Gegevens 

Figuur 1: Aantal kinderen per groep 
Figuur 2: Aantal kinderen per groep en geslacht 
Figuur 3: Aantal kinderen per wijk 
Figuur 4: Aantal kinderen per school 
 
Sportgedrag 
 
Figuur 5: Sportgedrag van kinderen 
Figuur 6: Sportgedrag per wijk 
Figuur 7: Sportgedrag per school 
Figuur 8.1: Sportgedrag meisjes 
Figuur 8.2: Sportgedrag jongens 
Figuur 9: sportgedrag per groep 
Figuur10.1: Sportbeoefening Meppel Centrum 
Figuur 10.2: Sportbeoefening Koedijkslanden/Bergierslanden 
Figuur 10.3: sportbeoefening Oosterboer 
Figuur 10.4: Sportbeoefening Haveltermade 
Figuur 10.5: Sportbeoefening Nijeveen 
Figuur 10.6: Sportbeoefening Totaal 
Figuur 11: Redenen waarom kinderen niet sporten 
Figuur 12: Aan welke sport doen de kinderen 
 
Bekendheid/deelname Meppel Actief 
 
Figuur 13: Bekendheid Meppel Actief 
Figuur 14: Deelname aan de activiteiten van Meppel Actief 
Figuur 15: Deelname aan activiteiten van Meppel actief per wijk 
Figuur 16:  
 
 
Vervoer naar school 
 
Figuur 17: Kinderen die op de fiets naar school gaan 
Figuur 18: Kinderen die op de fiets naar school gaan (per wijk) 
Figuur 19: Kinderen die op een andere wijze naar school gaan 
Figuur 20: Hoe vaak per week met de fiets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
41 

 
Specifiek beweeggedrag 
 
Figuur 21: Buitenspelen per week (Totaal) 
Figuur 22: Buitenspelen per week per wijk 
Figuur 23.1: Buitenspelen per week Oosterboer 
Figuur 23.2: Buitenspelen per week Meppel Centrum  
Figuur 23.3: Buitenspelen per week Haveltermade 
Figuur 23.4: Buitenspelen per week Koedijkslanden/Bergierslanden 
Figuur 23.5: Buitenspelen per week Nijeveen 
Figuur 24: Buitenspelen per dag (Totaal) 
Figuur 25: Buitenspelen per dag per wijk 
Figuur 26: Sedentair gedrag per dag (Totaal) 
Figuur 27: Sedentair gedrag per dag (per wijk) 
 
Sportinteresse 
 
Figuur 28: Sportinteresse totaal 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


